
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 23 lutego 2012 r. do 28 marca 2012 r. 

 

 

W zakresie spraw finansowych Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawach: 

 

- zmian w budżecie powiatu, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między 

rozdziałami klasyfikacji budżetowej – w ramach działu „Oświata i wychowanie”. 

- zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu dokonanych w ślad za Uchwałą  
Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 lutego 2012 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Opolskiego w 

minionym okresie. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zawarcia aneksu do umowy bankowej 

oraz wydał pozytywna opinię w sprawie likwidacji zużytych zestawów komputerowych będących na 

wyposażeniu Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze. 

Ponadto zakończone zostały prace nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2011 rok, które wraz z informacją o stanie mienia przedłożone zostanie w dniu 

dzisiejszym Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego. 

Powyższe sprawozdanie zostanie również dzisiaj przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu celem zaopiniowania. 

 

 

 

W sprawach gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego 

w okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie:   

 

1. podania do publicznej wiadomości informacji  o wyniku przeprowadzonego w dniu  29 lutego  

2012 r. przez Komisję Przetargową I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Turawie, zabudowanej  budynkiem zabytkowego 

pałacu wraz ze znajdującymi się w nim elementami architektonicznego wystroju i 

wyposażenia, a także innymi budowlami i urządzeniami oraz parkiem.    

Przetarg na wyżej opisaną nieruchomość został zakończony wynikiem  negatywnym,  ze 

względu na to, iż  nikt w przewidzianym terminie  nie złożył pisemnego oświadczenia o 

zapoznaniu się z warunkami przetargu, nie wpłacił wadium, nie przedłożył  programu  prac 

konserwatorskich  określających  zakres, sposób, harmonogram ich prowadzenia  oraz 

programu zagospodarowania zabytku wraz z jego otoczeniem - uzgodnionych z Opolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem   Zabytków i nie przystąpił  do przetargu.    

 

2. oddania w dzierżawę  na czas nieoznaczony,  na świadczenie usług w zakresie ochrony 

zdrowia na rzecz dwóch współużytkowników, pomieszczeń  użytkowych o łącznej pow. 29,90 

m
2
 znajdujących się w budynku przy ulicy Częstochowskiej 31 w Ozimku - z przeznaczeniem 

na  działalność medyczną w zakresie specjalistycznych praktyk lekarskich. 

 

3. oddania w dzierżawę  pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Wojska 

Polskiego 5 w Niemodlinie:  

- dwa pomieszczenia o pow. 32,70 m
2
, na czas nieoznaczony na świadczenie usług w zakresie 

ochrony zdrowia – prowadzenie gabinetu stomatologicznego,   

- jedno pomieszczenie użytkowe o pow. 20,80 m
2
, na okres trzech lat, z przeznaczeniem na 

cele biurowe. 

 

Ponadto w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Opolskiego: 

 

1) oddał  nieodpłatnie  na cele publiczne, w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu nieruchomości gruntowe Powiatu Opolskiego, położone w  



gminie Chrząstowice, Tarnów Opolski  i Turawa o łącznej pow. 5,1217 ha, wchodzące w 

skład  dróg powiatowych (trzy decyzje), 

2) podpisał trzy umowy dzierżawy na lokale znajdujące się w budynku przy ul Częstochowskiej 

31 i budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie:  

- na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działalność medyczną w zakresie            

specjalistycznych praktyk lekarskich oraz prowadzenia gabinetu stomatologicznego, 

          - na okres trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie biura, 

3) rozwiązał z dniem 29 lutego 2012 r.  za  porozumieniem  stron,  umowę dzierżawy  na część 
pomieszczenia o pow. 3,60 m

2
, znajdującego  się w budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w 

Ozimku, w związku z rezygnacją Dzierżawcy z przedmiotu dzierżawy,   

4) wypłacił odszkodowanie byłym właścicielom nieruchomości  w kwocie 2.199,48 zł za działki 

gruntu nabyte z mocy prawa na rzecz Powiatu Opolskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie 

drogi powiatowej. Wypłata odszkodowania związana jest z wydaniem przez Starostę 
Opolskiego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w obrębie Chmielowice.    

 

 

 

W zakresie działalności Zarządu Powiatu Opolskiego dotyczącej administrowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego i wynajmowanymi na cele urzędu 

Starostwa Powiatowego oraz w zakresie gospodarowania majątkiem ruchomym Zarząd Powiatu 

Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

-  przyjęcia podpisania Umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji 

budynku przy ul. 1 Maja 29, 

-  przyjęcia treści i podpisania pełnomocnictwa dotyczącego opracowania dokumentacji, 

-  podpisania Umowy generalnej dla ubezpieczeń majątkowych, 

-  przyjęcia treści Umowy-polisy na ubezpieczenie NNW i jej podpisania, 

-  wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy serwisowej na programy Płace i Kadry, Płatnik oraz e-PFRON, 

-  przyjęcia treści i podpisania umowy o wykonywanie stałej konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru 

i oddymiania w Turawie, 

-  przyjęcia treści i podpisania Umowy na prowadzenie strony internetowej www.powiatopolski.pl, 

- przyjęcia treści i podpisania Umowy o konserwację oprogramowania, 

- przyjęcia treści i podpisania Umowy na usługę transmisji sygnału pożarowego. 

 

W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto przetarg na  modernizację istniejącej ewidencji 

gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla dwóch obrębów gminy Ozimek.  

 

 

 

Trzynaście podmiotów zwróciło się do Zarządu Powiatu Opolskiego zgodnie z Uchwałą 
Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 115/11 o objęcie patronatem honorowym przedsięwzięć kulturalnych, 

sportowych i gospodarczych. Zarząd Powiatu podjął stosowne uchwały przyznając patronat honorowy 

następującym wydarzeniom: 

 

1. XII Gala Biznesu - Izba Gospodarcza Śląsk. 

Impreza odbyła się 16.03.2012 r. w Hotelu „Arkas” w Prószkowie. Zarząd Powiatu Opolskiego 

wyraził zgodę na udzielenie wsparcia rzeczowego w postaci zakupu statuetek, które  honorowały 

podmioty wybrane w konkursie Firma Roku 2011.  

 

2. X Jubileuszowa Giełda Innowacji - Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.  



Impreza odbyła się 5.03.2012 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie wsparcia 

rzeczowego w postaci zakupu statuetek, pucharów nagród, które honorowały zwycięskie podmioty 

wyłonione w trakcie Giełdy.   

 

3. XIII Konkurs Kroszonkarsko – Zdobniczy” - Koło Regionalne działające przy Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Jana Bosko w Luboszycach. 

Impreza odbyła się 23.03.12 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie wsparcia 

rzeczowego w postaci zakupu nagród rzeczowych, w tym nagrody specjalnej.   

 

4. „Para może więcej” i „XIII Wielki Konkurs to graficzny - Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w 

Niemodlinie. 

Imprezy odbędą się 9.05.2012 i 30.03.2012. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie 

wsparcia rzeczowego w postaci zakupu nagród na każdą imprezę i dodatkowo przyznał nagrody 

rzeczowe z zasobów promocyjnych powiatu opolskiego. 

 

5. „Ocalić od zapomnienia” – IV Międzyszkolny Konkurs Poezji Marcina Makucha Publiczna Szkoła 

Podstawowej nr 1 w Niemodlinie. Impreza odbyła się 1.03.2012 r. Zarząd Powiatu Opolskiego 

wyraził zgodę na udzielenie wsparcia rzeczowego w postaci zakupu nagród. Powiat Opolski 

ufundował I nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.  

 

6. IX Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Tułowicach - Zespół Szkół w Tułowicach. 

Impreza odbyła się 19.03.2012 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie wsparcia 

rzeczowego w postaci zakupu nagród. Powiat opolski ufundował I nagrodę w kategorii solista.  

 

7. VIII Święto Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem Wielkanocnym - Tułowicki Ośrodek Kultury.  

 Impreza odbyła się 25.03.2012 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie wsparcia 

rzeczowego w postaci zakupu nagród. 

 

8. XXVIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „O puchar wójta gminy Chrząstowice - Urząd Gminy w 

Chrząstowicach.  

Impreza odbędzie 22.04.2012 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie wsparcia 

rzeczowego w postaci zakupu nagród. 

 

9. VIII Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenki Agnieszki Osieckiej „OCEANY” - Ośrodek 

Kultury w Niemodlinie 

Impreza odbędzie się 17.05.2012 w Niemodlinie.  Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na 

udzielenie wsparcia rzeczowego w postaci zakupu nagród.  

 

10. Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870 – 1946). 

Historia i współczesność (VII edycja) - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.  

Impreza odbędzie się 30 marca 2012 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie 

wsparcia rzeczowego w postaci nagród rzeczowych.   

 

11. XIII Festiwal Artystyczny „Liść Dębu” – Dąbrowa 2012 - Zespół Szkół w Dąbrowie.  Impreza 

odbędzie się 20 – 21 kwietnia 2012 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie 

wsparcia rzeczowego w postaci zakupu nagród.  

 

12. XVII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych - Dom Kultury w Ozimku. Impreza 

odbędzie się 13 – 14.04.2012 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie wsparcia 

rzeczowego w postaci zakupu nagród. 

 

13. Wpływ Ochotniczych Straży Pożarnych na bezpieczeństwo, rozwój kultury i podtrzymanie 

tradycji na terenie obszarów wiejskich - Komenda Miejska PSP w Opolu  Konferencja. 

Impreza odbędzie się 23 – 24.04.2012 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie 

wsparcia rzeczowego w postaci materiałów promujących powiat opolski.  



W związku z ogłoszonym konkursem, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i 

sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2012 do 19.03.2012 r. ostatecznego dnia składania ofert 

wpłynęło: 

11 ofert – z zakresu kultury fizycznej  

15 ofert – z zakresy kultury i sztuki  

Zarząd  Powiatu Uchwałą z dnia 21 marca 2012 r. powołał Komisję konkursową do oceny 

ofert złożonych w otwartym konkursie, na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz 

kultury fizycznej.  

 

 

 

Dnia 1.03.2012 r. w Górażdżach reprezentanci środowisk z powiatów opolskiego na czele ze 

Starosta Opolskim i krapkowickiego, a 16.03.2012 r. w Opolu reprezentacja samorządowców z 

powiatów grodzkiego oraz ziemskiego, na zaproszenie marszałka województwa opolskiego wzięli 
udział  w spotkaniu poprzedzającym prace nad budową nowej strategii rozwoju regionu opolskiego na 

lata 2014-2020. Przedstawiciele powiatów, po wysłuchaniu i zapoznaniu się z dokumentami 

diagnostycznymi do strategii, prezentowali najważniejsze problemy swoich powiatów. W prezentacji 

naszego powiatu przypomniałem, że powiaty ziemski i grodzki mają wiele wspólnych służb i nie 

muszą, a wręcz nie powinny stanowić dla siebie konkurencji. Wśród ważnych kwestii dla rozwoju 

powiatu poruszyłem następujące kwestie: powstrzymanie migracji zarobkowej, wspieranie małych, 

rodzinnych firm, wykorzystanie Odry jako szlaku wodnego oraz portu w Dobrzeniu, wykorzystanie 

lotniska w Polskiej Nowej Wsi do celów małego ruchu (lotów sportowych, turystycznych), budowę 
zbiorników małej retencji. Spotkanie było istotne z uwagi na to, że każdy z powiatów miał możliwość 
przedstawienia najważniejszych problemów i priorytetów, a to powinno znacznie wzbogacić 
ostateczny dokument i nadać mu właściwy kierunek. 

 

 

 

W związku z zapytaniem ustnym złożonym na poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego 

przez Pana Tomasza Strzałkowskiego Radnego Powiatu Opolskiego w sprawie sposobu załatwienia 

skargi Państwa Barbary i Krzysztofa Rozmus skierowanej do Rady Powiatu Opolskiego informuję, że 

w Starostowie Powiatowym w Opolu zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające w tej 

sprawie.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono następujące fakty: 

W dniu 19.01.2012 r. wpłynęła do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Opolu skarga z dnia 

19.01.2012 r. Państwa Barbary i Krzysztofa Rozmus zam. 45-272 Opole ul. Pużaka 40A/1 adresowana 

do Rady Powiatu Opolskiego, która została zadekretowana do Wydziału Organizacyjnego. Na 

stanowisku pracy w Wydziale Organizacyjnym pracownik zarejestrował skargę pod numerem 

OR.1510.2.2012.AD.  

Wyżej wymienioną skargę złożono na Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska oraz podległych mu 

pracowników. Skarżący opisują nie satysfakcjonujące ich rozstrzygnięcie dotyczące przekształcenia 

lasu na użytek rolny na którym zamierzają wybudować siedlisko-zabudowę zagrodową. Zgodnie z art. 

232 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność 
Naczelnika i pracowników jest pracodawca, w tym przypadku - Starosta Opolski. W związku z tym, 

dnia 20.01.2012 r. pismem nr OR.1510.2.2012.AD przekazano skargę Naczelnikowi Wydziału 

Ochrony Środowiska Panu Markowi Parfimczykowi celem przygotowania wyjaśnień dotyczących 

zarzutów poruszanych w skardze. Po otrzymaniu pisemnych wyjaśnień od Naczelnika Wydziału oraz 

przeanalizowaniu przez Starostę Opolskiego części dokumentów znajdujących się w posiadaniu 

Wydziału Ochrony Środowiska (wszystkie dokumenty znajdowały się w Samorządowym Kolegium 

Odwoławczym) przygotowano odpowiedź na przedstawione zarzuty. Następnie pismem Starosty 

Opolskiego z dnia 16 lutego 2012 r. Nr OR.1510.2.2012.AD przesłano odpowiedź na skargę Państwu 

Rozmus. W związku z powyższym przeprowadziłem rozmowę z pracownikiem, który ma w zakresie 

swoich obowiązków załatwianie skarg, jakie wpływają do Starostwa Powiatowego w Opolu. 

Pracownik tłumaczył swoje postępowanie w tej sprawie, że skupił się na merytorycznej stronie 



dotyczącej skargi oraz terminowości jej załatwienia. Intencją pracownika nie  było ukrycie (zatajenie) 

przed Radą Powiatu skargi, ale jego błędna interpretacja. Działał w dobrej wierze chcąc załatwić 
sprawę bez zbędnej zwłoki. W związku z zaistniałą sytuacją przeprowadziłem rozmowę 
dyscyplinującą z pracownikiem oraz naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego oraz wyciągnąłem 

konsekwencje dyscyplinarne wynikające z Kodeksu Pracy.  

 

 

 

W związku z tym, że w Radiu Opole w dniu 23 lutego br. pojawiła się informacja o 

rozstrzygnięciu konkursu przed jego zakończeniem w odpowiedzi na zapytanie w sprawie zlecenia 

wykonania opinii o stanie technicznym budynku, który został zakupiony na siedzibę Starostwa 

Powiatowego w Opolu informuję, że przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające w sprawie. 

Ustalono następujące fakty: 

 

1. Rada Powiatu Opolskiego na sesji w dniu 10 czerwca 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zakup budynku w Opolu przy ulicy 1 Maja 29. 

 

2. Dnia 10 czerwca 2011 r. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Administracyjno-

Gospodarczego do przygotowania opinii technicznej przez osobę lub firmę posiadającą 
uprawnienia w tym zakresie – stosowne zapisy w tej kwestii znajdują się w protokole Zarządu   

z dnia 10 czerwca 2012 r. W tym samym dniu naczelnik skontaktował się z 2 potencjalnymi 

wykonawcami opinii technicznej obiektu z prośbą o spotkanie w celu dokonania oględzin 

budynku w dniu 13 czerwca 2011 r. 

 

3. Dnia 13.06.2012 r. w budynku położonym w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, Naczelnik Wydziału 

Administracyjno-Gospodarczego w godzinach rannych w celu przeprowadzenia oględzin i 

uzyskania informacji o wysokości ceny wykonania usługi,  spotkał się z Panem Jerzym 

Kuterem, a następnie z Panem Mieczysławem Żołną.  Cena podana przez  Pana Jerzego 

Knutera była najniższa – przypominam 5.000 zł. netto, 6.150 zł brutto - w związku z tym 

mając na uwadze celowe, zasadne i gospodarne dysponowanie środkami publicznymi 

przygotowano zlecenie na wykonanie opinii. Wyjaśniam, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty 

Opolskiego nr II/46/05 ze zmianami w sprawie Procedur trybu postępowania w zakresie 

zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Opolu do kwoty 6.000 euro, można 

zlecić wykonanie usługi bez uzyskania ofert pisemnych. 

 

4. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zwrócił się ustnie w dniu 13 czerwca 

2011 r. do obu potencjalnych wykonawców opinii technicznej budynku o pisemne  

przygotowanie oferty cenowej. Oferty nie zostały  zarejestrowane w książce podawczej 

kancelarii ogólnej z powodu zaniedbania swoich obowiązków rejestracji pism przez 

naczelnika. W związku z tym Starosta Opolski przeprowadził rozmowę dyscyplinującą z 

naczelnikiem oraz zastosował wobec niego karę dyscyplinarną wynikającą z Kodeksu Pracy. 

 

5. Decyzję o zleceniu wykonania opinii Zarząd Powiatu Opolskiego podjął 10 czerwca 2011 r., 

natomiast Starosta Opolski w dniu 15 czerwca 2011 r. po raz kolejny poruszył temat 

przygotowania ekspertyzy budynku, informując Zarząd Powiatu Opolskiego, że zlecono jej 

wykonanie podając koszt i termin zakończenia. Niewłaściwy zapis w protokole z dnia 15 

czerwca 2011 r. wynika z zaniedbania językowego protokolanta. W związku z tym Starosta 

Opolski przeprowadził rozmowę wyjaśniającą i dyscyplinującą z osobą odpowiedzialną za 

protokołowanie posiedzenia Zarządu w dniu 15 czerwca 2011 r. 

 

Informuję, że w tej sytuacji Starosta nie ogłaszał konkursu na wykonanie opinii technicznej 

budynku – zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 


